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Spar penger
og energi med
nye vinduer

50%
På vindu ved
bestilling i kampanjeperioden

NYHETER!
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239,Pr. m2
Powertekk Nordic

KAMPANJE

Kampanjetilbud!

Nytt tak? Det er enklere
enn du kanskje tror!

239,-

Pr. m2. Power
tekk Nordic

Isola Powertekk stålplatetak kombinerer stor styrke med lav
vekt. Dette gir unike fordeler på taket. Takpannens form, sammen med overdekning av steingranulat eller pulverlakkert, gir
et utseende som takstein. Powertekk er like godt egnet til nybygg som til rehabilitering av gamle tak.

Isola Takshingel - testvinner!

Takshingel passer til
både hus og hytte
En takshingelserie som dekker de fleste behov. 20 års garanti
og en forventet levetid på enda mer. Velg mellom en rekke farger og mønstre. Trygg og vakker norskprodusert takshingel som
du kan stole på og som både er rask og enkel å legge.

TETTE TAK MED ISOLA
2

10

DEN RASKE VEIEN TIL NYTT TAK

139,Pr. m2

Design: Byggfag in-house. Tekst: Mai Eckhoff Morseth

Isola Powertekk stålplatetak

3 på Byggfag:

Hva tenker du
å pusse opp i
sommer?

Effektiv vask
utendørs

Asle Mork
Snekker
I sommer skal jeg sette inn en foldedør i utestuen min og male den!

Det kan være tungt å vaske i lengden, spesielt når utstyret ikke er riktig tilpasset. Ergonomiske håndtak, størrelser og vinkler er viktige prioriteringer hos AVA for at alle
skal få en behagelig vaskeopplevelse.

3990,-,-

Per Arve Moldskred
Kunde

Master P60 XL

4990,-,-

1990,- 

Master P80 XL

GO P40 XL

AVA Master er en unik høytrykksspyler. AVA
har økt effektiviteten ved å fjerne flaskehalser
og forsterke typiske svakheter ved tradisjonelle høytrykksspylere. Resultatet er en
høytrykkspyler som har tatt markedet med
storm, vunnet tester og mottatt flere designpriser.

2190,-

Jeg skal bygge en levegg med
royalimpregnert spiler og skifte en
balkongdør.

GO P50 XL

AVA GO er en serie med ultra-kompakte og
lette høytrykkspylere. Perfekt for deg som
bare har en terrasse og en bil å rengjøre og
som ønsker at spyleren skal ta opp minst
mulig lagringsplass. Lett å bære med seg
rundt, og fin å ha med seg i bilen.

Georg Eikrem Olsen
Ansatt
I sommer har jeg tenkt å renovere et
bad og et vaskerom!

Kraftvask
4 ltr

Husvask
4 ltr

Terrasserens
4 ltr

3 PÅ BYGGFAG

199,-,- 199,-,- 199,-,-
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Tekst: Mai Eckhoff Morseth

Det gode
uteliv
Endelig sommer! Nå vil vi helst
være ute så mye vi kan. Slik får du
maks ut av din uteplass!
Asak / Trapp: Modul, koksgrå
Tilbehør: Elvestein

Asak / Helle Rå

Talgø / Hagestue
Terrasse Møre Royal

DET GODE UTELIV
4

Har du barn som skal leke her, eller ønsker
du bare en behagelig lounge? Hva er utsikten, og hvilke behov har du for skjerming
mot innsyn? Hvor blåser det fra, og hvor
får du maks ut av solen døgnet gjennom?
Trenger du å tilrettelegge for skygge?
Vil du kunne bruke uteplassen uansett vær,
slik at du trenger en form for overbygging?
Ønsker du utekjøkken og utepeis, og hvor

Foto: Silje Skrinde / @landlig_funkis for Talgø MøreRoyal®

LAG EN PLAN Planlegg hele uteplassen før
du begynner, så du har en konkret plan å
jobbe etter. Tenk både hvordan uteplassen
skal brukes, og hvilke fysiske forutsetninger
som finnes på stedet. Hvordan er terrenget
og topografien på tomten, og hvordan kan
du best utnytte dette? Hvor er det fint å
sitte, og til hvilke tider av døgnet?

Moelven / Termofuru

bør disse i så fall plasseres for at røyk ikke
skal sjenere middagsgjestene? Hva trengs
av oppbevaring, for eksempel av puter?
TILPASS TERRENGET Ta hensyn til naturen
når du skal bygge uteplassen. Nivåforskjeller i hagen gir gode muligheter til
å skape spennende uteområder. Utnytt
gjerne topografien ved å gi plattingen flere
nivåer. Det gjør det enklere å sonedele.
Har du muligheten til å bygge inn en benk,
et bed eller en urtehage, eller felle ned et
vannspeil? En terrasse trenger ikke være
firkantet. Organiske former glir ofte mer
naturlig inn i naturen rundt og forsterker
det organiske uttrykket. En terrasse som
smyger seg langs en bergknatt kan være
utrolig vakkert!

Møre Royal / Concise UNO

HJEMMEFERIE?
5 smarte sommerprosjekter
som også øker verdien på
eiendommen din:
1. Legge ny terrasse eller platting
2. Male utvendig
3. Bytte kledning
4. Sette inn nye vinduer og dører
5. Bygge utekjøkken
eller hagestue

Moelven – Fåvang Sag – Otta Sag & Høvleri – Setra – Norra Timber – MøreRoyal

VELG RIKTIG TERRASSE Hva slags platting
passer huset ditt, og hvor mye arbeid er
du villig til å legge ned i å holde den pen?
Terrassebord kommer i alle prisklasser.
Hovedregelen er at jo rimeligere bord du
velger, desto mer vedlikehold må du regne
med. Et royalimpregnert utegulv som er
oljet på fabrikken kan holde seg fint med
minimalt med vedlikehold i 50 år, og er
dessuten et bærekraftig valg.

Stein er også perfekt som skille mellom
gress og bed, og hindrer gresset i å vokse
inn i bedet. Legger du steinen kant i kant
med gresset kan du kjøre gressklipperen
over, og trenger ikke bruke kantklipper.
Varier størrelsen på steinene for et mer
spennende uttrykk.
Nordpeis

DET GODE UTELIV

Terrassegulv i tre lar seg fint kombinere
med de fleste stiler. Trenden går i retning
at det naturlige, der treverket med tiden
får værgrå patina. Andre ønsker et mørkere gulv. Husk at terrassebord kan brukes
til mer enn gulvet. Kanskje ønsker du en
levegg, pergola eller et utekjøkken i samme
materiale?

STEIN OG HELLER Steinmaterialer er slitesterke, tilnærmet vedlikeholdsfrie og gir
deg uendelige muligheter. Lag gangarealer
og trapper, eller bygg et unikt bed. Lek deg
gjerne med en kombinasjon av stein og
treverk. Bruk gjerne belegningsstein til å
skape spennende kontraster i hagen, eller
marker gangsoner med heller.

5

Skillet mellom ute
og inne viskes ut
Byggfag HAGEHUS 02

Det er en klar trend at vi ønsker oss
komfortable og velutstyrte uterom
som fungerer som en forlengelse
av innerommet.

Byggfag HAGEHUS 04

Byggfag HAGEHUS 03

Natre vinduer

Byggfag HAGEHUS 01

Mange ønsker seg fullt møblerte uterom
med utestuer, kjøkken og spa, med møbler
som kan fungere like godt inne som ute.
Har du muligheten til å sette opp et overbygg eller en pergola med tak, kan uterommet brukes uansett vær, eller flott deg med
en egen Byggfag HAGEHUS.
Med vedlikeholdsfritt treverk eller steinsystem
fra Asak, kan du også plassbygge møbler.
Prikken over i-en tilsetter du med komfortable
loungeputer, tepper for utendørs bruk og
lune tekstiler.

UTE OG INNE
6

Asak: Modul, grå
Utelys, Wedge Dark, in-lite
Elvestein, 24-60 mm

Nye vinduer?

Spar energi og penger
med nye vinduer

50%

På vindu ved
bestilling i kampanjeperioden

Nye vinduer er en stor investering. Derfor bør du
velge et kvalitetsprodukt som både er funksjonelt og flott,
og som fortsetter å holde seg slik i tiden som kommer.
Hvilke behov har du? Et vindu er så mye mer enn bare
et vindu. Din Byggfagforhandler forteller og hjelper deg
gjerne ved valg av vinduer!
NYE VINDUER?
7

En genial veggplate for deg som
ikke er så glad i å sparkle og pusse

Walls2Paint
- til både nybygg
og renovering
-

179,Pr. plate

Platene leveres ferdig tapetsert
Unik låseprofil
Ingen sparkling - du unngår pussestøv
Plateskjøten skal limes med èn fyldig limstreng
Veggplatene har god skrufasthet
Leveres i lengdene 2,39 m, 2,60 m, 2,80 m og 3 m.
Standard bredde 60 cm. 12 mm tykkelse.

Huntonit

Kostemalte
veggplater

Huntonit

119,Pr. m2

Ferdigmalt panelbord
til vegg og tak

159,pr. m2

VEGGPLATER OG PANEL
8

Huntonit Skygge Hvit og Frost. Anbefalt av Norges Astma- og
Allergiforbund. Størrelse 11 x 620 x 2390 mm. Hvit # 42750445. Frost
# 42750555

Huntonit Panelbord Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
Kan brukes både stående og liggende. Størrelse 11 x 142 x 2420
mm. 
# 49511401

Baderomsplater fra Fibo

Stilige, moderne,
praktiske og lettmonterte
baderomsplater

369,pr. m2

BADEROMSPANELER

Spar tid ved å velge Fibo i stedet for fliser. I henhold til beregninger
fra Unikus 2014 går monteringen av Fibo fem ganger raskere enn å
legge fliser. Du sparer mest tid under grunnarbeidet ettersom Fibo
monteres direkte på stenderverk. Fibo-panelene går fra gulv til tak,
er både enkle og raske å montere og naturligvis våtromsgodkjente.

Fra:

9

Beis eller
maling?
BEIS ELLER MALING
10

Alt treverk trenger overflatebehandling
fra tid til annen. Både maling og beis gir
god beskyttelse. Hva du velger, blir i stor
grad et spørsmål om smak og behag.

Beis lar trestrukturen skinne gjennom, mens maling dekker treverket. Mange velger beis til moderne bygninger, som for eksempel
funkishus, fordi de liker det organiske uttrykket, mens maling gjerne
er den foretrukne behandlingen for klassiske bygg, som en tradisjonell trevilla.
Fordi beis er tynnere enn maling, krever en beiset overflate noe hyp-

pigere vedlikehold. Dekkbeis er en slags mellomting mellom beis
og maling. Dekkbeis dekker mer enn vanlig beis, men lar fortsatt
noe av trestrukturen skinne gjennom. Dekkbeis holder lenger en
beis, men dekkende maling gir den mest varige overflaten.
Du kan male over maling, beis og dekkbeis, men beise kun over
beis. Dekkbeis kan benyttes over beis og dekkbeis.

Kvalitetsprodukter
fra Gjøco

599,-

Oljedekkbeis Værbestandig, slitesterk,
impregnerende oljedekkbeis med høy glans
for utvendig bruk. 
9 ltr. # 47420323

999,-

Maximal Værbestandig, dekkende, og
vanntynnbar trebeskyttelse. Ekstra lange
vedlikeholdsintervaller.  9 ltr. Base hvit # 40832578

899,-

Pliolite murmaling Diffusjonsåpen og vannavvisende murmaling basert på ny hydro
pliolite teknologi for utendørs bruk.
9 ltr.

1099,-

Terrassebeis Vanntynnet. Matt, elegant overflate med hardfør finish. Kan blandes i mange
farger. Ett strøk er nok! 2,7 ltr. Base A # 50956534

1199,-

Supermax Moderne hybridmaling som gir
max beskyttelse mot tøft, nordisk klima. 15
års vedlikeholdsintervall.  9 ltr. Base C # 46165121

Oljebeis Impregnerende og værbestandig.
Effektiv mot svertesopp. Gir treverket et na
turlig vakkert utseende.  9 ltr. Base hvit # 40799488

1099,-

Supermax Moderne hybridmaling som gir
max beskyttelse mot tøft, nordisk klima. 15
års vedlikeholdsintervall.  9 ltr. Base hvit # 46165026

279,-

Terrassebeis Vanntynnet. Matt, elegant overflate med hardfør finish. Kan blandes i mange
farger. Ett strøk er nok! 2,7 ltr. Base C # 40835316

649,-

BEIS ELLER MALING

Maximal Værbestandig, dekkende, og
vanntynnbar trebeskyttelse. Ekstra lange
vedlikeholdsintervaller.  9 ltr. Base C # 40832727

249,-

599,-
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Trivelige uterom for store
og små

8490,-

Lekestue Sofie Stor lekestue leveres med
gulv og taktro. Enkel å bygge opp. Terrasse er inkludert. 1 vindu på siden. Mål:
180 x 180 cm. 
# 51653212
Uttrekkbar skjermvegg Mørk grå uttrekkbar skjermvegg 1,6 x 3 m. Monteres
direkte på vegg eller på egen stolpe, som
er tilleggsutstyr. 
# 46530540
Reine er en populær levegg med sine
vertikale spiler. Passer fint å kombinere
med terrasserekkverk i vinyl som også har
vertikale spiler. 

# 55277626

Redskapsbod Skedsmo Praktisk redskapsbod på 180 x 235 cm. Dobbeldør i front for
enkel tilgang. 
# 56662283
Rekkverkselement Classic hvit Ferdig
hvitmalt rekkverk til terrasse og veranda.
Mål på rekkverk: B115 x H 890 mm. 43x43
mm. 
# 47371304

Lettbygd
utetrapp
1349,-

Ferdig produserte trappevanger fra 2 trinn opp til 7 trinn.
Ideelt produkt for hjemmesnekkeren til huset og hytten.
TRIVELIGE UTEROM FOR STORE OG SMÅ
12

10990,-

1490,-

649,-

Fast Decking Line

Gjør det enklere å
legge det perfekte
tredekket

Hidden Screw System Fast
For skjult montering av terrassebord.

Skruemal Fast Deck Mate
Skru perfekte rader når du
legger nytt terrassegulv.

49,-

Deck Spacer Fast
Avstandskloss for terrassebord
o.l.

Fra 79,-

Deck Support Fast
Justerbar terrassefot. Finnes i
ulike høyder.

TRIVELIGE UTEROM FOR STORE OG SMÅ

199,-
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469,Pr. m2

Flotte og eksklusive
parkettgulv

Elegant Oak Pearl

# 53410352

Rette underlag
med selvutjevnende
avrettingsmasse
Heydi Basic+Plus.
Fiberarmert, sementbasert,
selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.
Den er støvredusert.

589,-

179,-

469,-

Pr. m2

Pr. m2

20 kg # 45223825

Hardwood Ona
# 57397086

Heydi Best Flyt.
Hurtigherdende, sementbasert, selvutjevnende
avrettingsmasse til innendørs bruk. Kan legges i
tykkelser fra 0-15 mm.

259,ELEGANTE OG TRENDYE GULV
14

Vinylgulv

Heydi Rett på Gulvet
Normal. Fiberarmert,
sementbasert, avrettings
masse til innendørs bruk
i tykkelser 5 til 50 mm.
Også til innstøping av
elektriske varmekabler og
rør til vannbåren varme.

er holdbare, slitesterke og stilige.
Her kan du leke, søle og gå inn med
sko uten å bekymre deg for riper
eller hakk.

20 kg # 53423822

# 53410378

SAGA Elegant parkett er ett vakkert 1-stavs gulv med tidsriktige innfarginger og en lett
børstet overflate. Parketten er tilpasset vårt strenge nordiske klima. Dette er et gulv du kan
glede deg over i mange år fremover.

20 kg # 43195774

189,-

Elegant Coconut

269,Pr. m2

Oak Antique
# 56565645

269,Pr. m2

Slitesterke og stilige
laminatgulv

Highland Oak Silver
# 55063975

269,-

219,-

Pr. m2

Mountain Oak Beige
# 55355194

179,-

Pr. m2

Pr. m2

Capitol Oak Light

Room Max Grey Shell

# 56774041

# 56573493

Mammut laminatgulv er holdbare, slitesterke og stilige. Her kan du leke, søle og gå inn
med sko uten å bekymre deg for riper eller hakk. Det perfekte gulv for en småbarnsfamilie,
hvor aktivitetsnivået er høyt og det er mye som skal utforskes.

Room Max Et stilfullt høydepunkt i rommet.
Karakteristisk lang og bred dimensjon gir
gulvet interiøret et raffinert og solid uttrykk.

Robust Tynn avretting - inne 0-30
mm Slitesterk overflate som kan benyttes som ferdig gulv.

169,-

20 kg # 52888693

Robust Avretting
- inne 5-60 mm
Benyttes også til innstøping av elektriske
varmekabler og rør
til vannbåren varme.

Robust Avretting
- inne 10-90 mm
Benyttes også til innstøping av elektriske
varmekabler og rør til
vannbåren varme.

20 kg # 52888704

20 kg # 52888712

159,-

159,-

Robust Hurtigstøp Krympfri støp
spesielt utviklet for gulv i våtrom,
med eller uten varme.

119,-

20 kg # 55163265

ELEGANTE OG TRENDYE GULV

Hurtigherdende, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk
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Ytterdører

Vakre og solide dører
for norske værforhold

Byggfagpris

7990,-

YTTERDØRER
16

Lillehammer Pris gjelder std. str. og farge hvit.

Byggfagpris

7990,Hovdeby Pris gjelder std. str. og farge hvit.

5990,Odda Pris gjelder std. str. og farge hvit.

Lillehammer og Hovdeby er funksjonelle ytterdører av høy kvalitet. Med hele fire strøk
maling på utsatte steder, er dørene behandlet for å tåle vårt nordiske klima.

Praktiske
og plass
besparende
skyvedører
Forny hjemme, enkelt
og med stor valgfrihet.
Skyvedører er en fin
innredningsdetalj som
tilfører både funksjon
og personlig stil i et
rom.

Dør EASY, her beiset.
Skyvedørsbeslag RETRO sort.
Frontmontert håndtak HARMONY.

Dørbredde 1000 mm.
Leveres umontert.
Enkel å montere for
både hjemmefiksere
og profesjonelle. Leveres inkludert håndtak.
Beregnet for skyvedørsbeslagene Retro, Style
og Compact.

Retro Pulverlakkert
stål 2 m.
# 53305484

1249,-

Retro Sortlakkert
stål 2 m.
# 57127306

# 57127352

3190,-

Skyvedør
Square
# 57127378



3190,-

Skyvedør
Easy
# 57127416

2690,-

Compact Sortlakkert
alu. 2 m.
# 57127325

1449,-

SKYVEDØRER

Skyvedør
Cube

1249,-

17

Verktøy du alltid
kan stole på

KAVLITETSVERKTØY FRA MILWAUKEE
18

2890,-

5590,-

2290,-

Sirkelsag M18 CCS55-0. Vekt med batteri
3,2 kg. Leveres med 165 mm blad, uten
batteri og lader 
# 47444532

Kapp- og gjærsag M18 FMS190-0. Leve
res med 190 mm blad, kombiklemme og
sponpose. Uten batteri og lader.  # 52930534

Bor-/skrutrekker M18 BLDD2-0X. Vekt
med batteri 2,0 kg (5,0Ah). Leveres i HD
Box uten batterier og lader. 
# 54342120

2590,-

2590,-

Bor-/skrutrekker M18 CBLDD. Leveres
med 2 x 2,0 Ah Redlithium-Ion™ batterier,
40 min. lader og transportkoffert. # 54341840

Batterisett M18 NRG-502. 2 stk M18 5,0
Ah Redlithium-Ion™ batterier og en M1218FC lader (59 min.). 
# 51528472

1990,-

2990,-

Multiverktøy M18 BMT-0. Leveres med
adapter, dykksagblad, slipesåle, 5 x sandpapir, uten batteri og lader. 
# 47444600

Stikksag M18 FBJS-0X. Vekt med batteri
2,9 kg. Leveres i HD Box uten batterier og
lader. 
# 55224052

99,Bitsklips 20 deler bitssett med
smidig karabinkrok. # 57289657

199,Snekkerhammer Luna LST 16 OZ.
# 56036381

169,Bitssett Inneholder 24 ulike bits samt
bitsholder med hurtigchuck, 50 mm.

Merkepenn Pica Dry Graphit 2B.
# 42867160

Vater Proff Luna vater CLP 60.

# 56036025

159,Brytebladkniv L18-Comb Zink.
Hull for verktøysikring # 56036237

129,Håndsag i Byggfagprofil, 22”.

129,Borsett Spiralborsett HSS med
19 deler. # 41489279

379,-

569,-

649,Brekkjern Luna brekkjern 625P.

Skjøteledning Grunda gummi
NMHO 3G1,5 10 m.

Lastestrammer med krok. LC 1000 kg,
35x6000 mm.

# 57286524

Verktøyveske Åpen og slitesterk, med
hard PE-bunn. Lengde 60 cm

# 56035783

249,-

379,-

12,Tømmermannsblyant

Målebånd 5,5 m Stålbånd med dobbel
nylonbelegg. # 57213917

129,-

149,Presenning Grunda lettvekt grønn 120
gr 3,6 x 5,4 m. # 44781902

349,-

199,Vater Hobby Luna vater LE 60.
# 57286486

159,Snekkervinkel ABS 250 Luna.
# 57286626

19

998,-

Leddstige 19-DX403. Med platting 3,70 m N38-6 Khiment.
Non-Professional

1599,-

Stige 2-delt Eloksert 5,9 m med stigefot. N38-6 Hobby. Finnes i lengder
3,9 - 7,9 m.

Fra 1298,-

Universalkasser laget av aluminium, ideelle for oppbevaring av kostbart
materiell som f.eks. verktøy, fotoutstyr osv.

549,-

Gardintrapp Eloksert 4-trinn N42-5. Non Professional.
Finnes i utførelsene 3 - 8 trinn.
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* Forhandler Byggfag HUS

Tilbudene gjelder uke 22 og 23, 2021 eller så langt lageret rekker. Prisene gjelder kun lagerførte mønstre og størrelser. Priser og varesortiment kan pga fraktforhold, lokal byggeskikk, lagerkapasitet m.m. avvike fra dm. Tilbudene er netto hentepris
og gjelder kun ved kontant salg. Vi tar forbehold om trykkfeil.

